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CONGRESUL NAȚIONAL DE CHIRURGIE, EDIȚIA A XXV-A 

CLUJ-NAPOCA, 3-6 MAI 2010 
 

În perioada 3-6 mai 2010 a fost 
organizată la Cluj-Napoca, a XXV-a 
ediție a Congresului Național de 
Chirurgie, manifestare desfășurată sub 
președenția prof. dr. C. Ciuce, de către 
Societatea Română de Chirurgie, UMF 
”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Asociația Română de 
Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică și 
Transplant Hepatic, Asociația Română de 
Chirurgie Endoscopică, Societatea 
Română de Chirurgie de Urgență și 
Traumatologie, Societatea Română de 
Chirurgie Toracică, Society for Medical 
Innovation and Technology, Societatea 
Română de Chirurgie Ambulatorie, 
Societatea Studențească de Chirurgie din 
România, Societatea Națională de 
Chirurgie a Asistenților Medicali.  

Această ediție aniversară a reunit circa 1600 chirurgi din țară și din străinătate și 
s-a caracterizat printr-o modificare novatoare, europeană a organizării congresului, în 
sensul că majoritatea lucrărilor au fost transferate către postere, din care au fost selectate 
prezentările miniorale, în rest congresul bazându-se pe conferințe state of the art, mese 
rotunde, prezentări în plen, sesiuni video, sesiuni de controverse asupra unor probleme 
care suscită încă dispute în chirurgie. Alături de experiența profesioniștilor români 
prezentată la congres, participanții au beneficiat de expertiza unor personalități 
europene ale chirurgiei. Această nouă modalitate de abordare, cu săli în permanență 
pline, a permis participanților să urmărească zonele de interes și să se poată urmări un 
număr mare de lucrări.  

Unul din punctele forte ale congresului a fost organizarea unui număr 
impresionant de cursuri postuniversitare precongres: Chirurgie laparoscopică, Chirurgia 
esofagului (prof. dr. Norbert Senninger, prof. dr. C. Ciuce), Concepte moderne în 
managementul plăgilor, Principiile anatomice ale rezecțiilor hepatice (prof. dr. 
I.Popescu, prof. dr. I. Câmpeanu), Indicațiile și limitele managementului nonoperator în 
trauma contuzivă abdominală (prof. dr. M. Beuran), Principles of pancreatic surgery 
(prof. dr. J. Izbicki, conf. dr. S. Barbu), N.O.T.E.S. (prof. dr. Alberto Arezzo), 
Actualități în tratamentul chirurgical al tiroidei și paratiroidelor (prof. dr. C. Ciuce, 
conf. dr. V. Munteanu, conf. dr. C. Ghervan), Tehnici de bază în chirurgia robotică 
(prof. dr. I. Popescu).  

Lucrările s-au desfășurat în cinci săli, pe parcursul a trei zile, în Centrul de 
Conferințe Napoca, special amenajat. Deschiderea festivă a congresului a avut loc în 
prezenta primarului de Cluj-Napoca și a prefectului de Cluj, a președintelui congresului 
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și a președinților societăților organizatoare, a invitaților străini și români. La deschidere, 
prof. dr. N. Angelescu a prezentat personalitatea profesorului Iacob Iacobovici, 
creatorul școlii chirurgicale din Transilvania. 

Sesiunile dedicate au abordat chirurgia pancreasului - State of the Art (St. Barbu, 
G. Barauskas, E. Yekebas, M. Adam), masă rotundă cu cancerele periampulare (A. 
Andren-Sandberg), tratamentul chirurgical al tumorilor pancreatice în funcție de 
localizarea și extensia tumorii (I. Popescu, A. Hotineanu, l. Lipska), anastomozele 
pancreatice după DPC (C. Copotoiu, C. N. Gutt, A. Olah). În continuare sunt dezbătute 
probleme ale chirurgiei biliopancreatice: reparațiile biliare în era colecistectomiei 
laparoscopice (L. Vlad), colecistita acută (R. Palade, Tr. Pătrașcu), calitatea actului 
operator în chirurgia pancreatică (A. Andren-Sandberg), tratamentul leziunilor chistice 
ale pancreasului (N. Senninger), necesitatea abordului retropancreatic în supurațiile 
pancreatice (E. Brătucu), tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice (V. Hotineanu, 
Șt. Barbu).  

Sesiunea privind chirurgia tiroidei a inclus sesiunea pro și contra - tiroidectomia 
totală vs tiroidectomia subtotală în gușa multinodulară, state of the art – disecția radicală 
a gâtului în cancerul tiroidian și chirurgia tiroidei și a nervilor laringei, precum și masa 
rotundă privind indicațiile și rezultatele tiroidectomiei totale. 

Chirurgia digestivă de urgență a cuprins conferințe privind pelviperitonitele (L. 
Fulger), apendicita acută (K. Slim), peritonitele generalizate (Marzaioli), colecistita 
acută (K. Slim), ocluzia intestinală și hiperpresiunea intraabdominală (F. Stagnitti).  

Un interes deosebit a suscitat masa rotundă privind trauma hepatică, în care 
specialiștii în domeniu și-au prezentat experiența personală, discuția dirijându-se către 
elementul practic , care a condus la ideea că pacientul trebuie orientat în centre 
specializate de traumă, după stabilizare, crescându-i astfel șansele de supraviețuire.  

Tot în cadrul chirurgiei de urgență au fost discutate pregătirea colonului, 
traumatismele bazinului însoțite de hemoragie (C. Gaarder) și formarea în chirurgia 
digestivă (M. Zago).  

O altă secțiune s-a adresat chirurgiei stomacului și a intestinului, debutând cu o 
masă rotundă privind tratamentul chirurgical primar sau chimioradioterapia 
neoadjuvantă în cancerul gastric și esofagian, urmată de state of art – chirurgia robotică 
a cancerelor gastrice avansate (C. Vasilescu) și tumorile stromale intestinale (I. 
Popescu).  

Chirurgia esofagului a cuprins o serie de conferințe extrem de interesante: 
modalități de esofagoplastie în cancerul esofagian, rezecția Ivor Lewis în cancerul 
esofagian (N. Senninger), abordul transhiatal pentru rezecția esofagiană (C. Ciuce), 
triplul abord Mc Keown în cancerul esofagian scuamocelular toracic, abordul minim 
invaziv în rezecția esofagiană (J. Zacherl), esofagoplastia cu colon la copil (N. Oancea), 
modalități de preparare a grefonului gastric în chirurgia esofagului. 

Secțiunea dedicată transplantului hepatic a cuprins conferințe cu date de ultimă 
oră ale unor specialiști recunoscuți în acest domeniu: A. de Gasperi, I. Popescu, A. 
Slim, N. Vladov, K. Katzarov.  

Între sesiuni s-au desfășurat două simpozioane B – Braun privind sutura și Pfizer 
privind tromboembolismul venos – o veșnică provocare. 

Chirurgia robotică a adus în discuție experiența românească în acest nou 
domeniu de mare performanță: indicații, rezultate și tendințe viitoare ale platformei 
robotice în chirurgia generală (I. Popescu), chirurgia robotică a cancerelor de endometru 
și col uterin avansate (C. Vasilescu), abordul laparoscopic asistat de robotul Da Vinci în 
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chirurgia urologică (I. Coman), defectele parietale abdominale abordate prin chirurgie 
robotică (M. Beuran), abordul robotic în tratamentul miasteniei gravis (V. Tomulescu).  

O notă de originalitatea a congresului a fost dată de sesiunea studenților și cea a 
asistenților medicali, care s-au bucurat de o largă participare. 

Pentru prima dată la un congres de chirurgie din România s-a desfășurat și o 
sesiune N.O.T.E.S. – de la endoscopia intervențională agresivă la chirurgia 
transorificială, în care au fost prezentate experiențele de început, nu numai ale invitaților 
străini (A. Arezzo), ci și ale chirurgilor români cu preocupări în domeniu (V. 
Tomulescu, C. Copăescu, D. Cristian, V. Șurlin, O. Pascu). 

O altă noutate a congresului a reprezentat-o sesiunea SMIT privind biomateriale 
și tehnologii, organizată de C. Tiu, cu invitați din Franța, Anglia și Germania.  

Sesiunea privind chirurgia sânului a cuprins conferințe state of art privind 
limfonodulul santinelă în cancerul mamar și subutilizarea chirurgiei conservatoare în 
cancerul de sân, reconstrucția mamară imediat după mastectomie – pro și contra și masa 
rotundă referitoare la tratamentul multidisciplinar al cancerului mamar.  

Chirurgia endocrină a constituit subiectul unei alte sesiuni, care a cuprins 
conferințe state of art (A. Carpi, P. Berti) și o masă rotundă privind chirurgia tiroidei, 
paratiroidei și a glandelor suprarenale (M. Beuran, V. Tomulescu, V. Muntean, A. 
Miron). 

Atracția congresului a reprezentat-o chirurgia minim invazivă, mai ales, 
prezentările video care au captat atenția participanților. În acestă secțiune, în cadrul unei 
mese rotunde, s-a dezbătut tratamentul minim invaziv al chisturilor hidatice hepatice. Se 
adaugă la această sesiune conferințele privind colecistectomia laparoscopică la cirotici 
(C. Copotoiu), chirurgia minim invazivă a glandelor endocrine (E. Târcoveanu), 
laparoscopic sleeve resections for obesity and metabolic diseases (C. Copăescu), 
rezecțiile rectosigmoidiene laparoscopice la copii (M. Oancea). 

Chirurgia ficatului a fost un alt punct de atracție al congresului dezbătând 
actualități în tratamentul carcinomului hepatocelular (G. Torzilli, I. Popescu, A. 
Rampoldi) și o masă rotundă despre opțiuni și controverse în tratamentul chirurgical al 
metastazelor hepatice (L. de Carlis, F. Jakab, V. Visokai). 

Chirurgia colorectală a cuprins conferințe privind atitudinea terapeutică actuală 
în diverticulita acută, chirurgia laparoscopică în cancerul colorectal, protocolul ”Fast 
track” în chirurgia colorectală electivă și chirurgia transanală endoscopică.  

De un interes deosebit s-a bucurat sesiunea pro și contra: chirurgia deschisă a 
cancerului rectal (V. Sârbu, V. Scripcariu), abordul laparoscopic al cancerului rectal (C. 
Copotoiu, V. Tomulescu), chirurgia robotică a cancerului rectal (I. Popescu), de ce nu 
toate cancerele rectale pot fi operate minim invaziv (C. Vasilescu). Tot în cadrul 
aceleiași sesiuni s/a desfășurat masa rotundă privind tratamentul multimodal în cancerul 
de rect avansat loco-regional.  

Chirurgia toracică a dezbătut pro și contra chirurgia clasică vs chirurgia minim 
invazivă în rezecțiile pulmonare pentru cancer (T. Horvath, A. Nicodin) și conferințele: 
transpoziția musculară intratoracică (P. Boțianu), rezecțiile traheale pentru stenoze (I. 
Cordoș) și stadializarea actuală în cancerul bronhopulmonar (N. Motaș). 

Chirurgia ambulatorie, noutate în cadrul congresului, a fost moderată de J. 
Avram, F. Cadariu și S. Rădulescu.  

Chirurgia peretelui abdominal a abordat hernia incizională, recidiva herniară și 
tratamentul laparoscopic al herniei inghinale.  
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Un subiect important discutat în cadrul congresului a fost despre formarea în 
chirurgie (N. Senninger, E. Târcoveanu) și masa rotundă cu titlul rezidențiatul în 
chirurgie – așteptări și noutăți.  

Nu în cele din urmă, cele 570 postere, discutate pe toată perioada congresului, au 
expus experiența remarcabilă a unor colective chirurgicale din întreaga țară, privind 
chirurgia esofagiană și gastrică, chirurgia de urgență, chirurgia endocrină, chirurgia 
hepato-bilio-pancreatică, chirurgia minim invazivă, chirurgia sânului, chirurgia 
colonului și rectului, chirurgia toracică, chirurgia peretelui abdominal, chirurgia de 
ambulator, educația medicală și varia.  

Acest congres a demonstrat forța și tinerețea chirurgiei românești evidențiind, 
așa cum sublinia președintele congresului, ”o zonă de normalitate într-un context 
economic și de sistem dificil”. Primăvara Clujului universitar, în plină dezvoltare, 
ambianța academică, programul social deosebit, ospitalitatea caracteristică au făcut din 
acest congres un eveniment de neuitat. 

 
 
 

E. Târcoveanu 
 


